
УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА ПО ПСИХОЛОГИЯ И ЛОГИКА 

     САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, ЗП, 9 КЛАС 

                       ГОДИШЕН ХОРАРИУМ – 54 ЧАСА  

 

ИЗПИТНИ ТЕМИ: 

 

І. ПСИХОЛОГИЯ 

1. Психологията – наука и практика 

2. Процесът на опознаване на себе си. Аз и моята сексуалност. 

    Психоаналитична концепция за личността 

    Аз-образ и самооценка 

    Етапи в развитието на личността 

3. Светът на връстниците 

     Социалните групи и групови процеси 

4. Светът на възрастните 

    Семейна среда и бъдещи родители 

5. Личностни различия и общуване 

    Комуникациите между хората 

    Конфликтите в междуличностното общуване 

    Морално развитие на личността 

6. Зависимостите 

7. Познанието и ученето 

    Познание чрез усещане и възприятие. 

    Познание чрез мислене и въображение. 

    Памет. 

 

ІІ. ЛОГИКА 

1. Рационалност и мислене 

2. Логика и форми на мисленето 

    Логиката като наука 

    Понятие о отношения между понятията 

    Определение 

    Деление 

    Просто и сложно съждение 

    Умозаключение 

    Логически закони 

3. Въпроси и отговори 

    Формулиране и защита на теза 

    Стратегии за ефективно задаване на въпроси и даване на отговори 

4. Истина и аргументация 

    Индукция, дедукция, аналогия 

    Стратегии за аргументирне 

5.Комуникация и толерантност 



 6. Изслушване на чужди аргументи и толерантност 

 

ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ИЗПИТА: три астрономически часа 

 

ФОРМАТ НА ИЗПИТА: включва тест и  написване на есе 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:  

Познава учебното съдържание и дава правилни отговори на поставените 

различни по трудност въпроси и задачи. 

Умее да мисли аналитично и в дълбочина, както и да проявява 

самостоятелност и прави автономен и отговорен избор. 

Демонстрира умение за отговорно, добронамерено и толерантно 

отношение към различни възгледи и позиции 

Умее да представя и аргументирано защитава собствена позиция като 

използва правилно философски понятия. 

Притежава езикова култура и спазва стандарт за оформяне на текст. 

 
 

УЧЕБНО – ПОМОЩНА ЛИТЕРАТУРА: 

 

Учебници и помагала: 

1. Учебник по психология и логика за 9 клас, ЗП, автори: Галя Герчева – 

Несторова, Мартин Джуров, Райна Димитрова, изд. „Педагог 6” 

2. Учебна тетрадка по психология и логика за 9 клас, ЗП, автори: Галя Гер-

чева-Несторова, Мартин Джуров, Райна Димитрова, изд. „Педагог 6” 

3. Тетрадка за упражнения по методиката на Джон Кехоу – Неосъзнатото 

написано АЗ – Християна Драгостинова, печат „Мултипринт” АД 

 

Литература: 

4. К.К. Платонов – Занимателна психология, изд. Народна просвета, 1989 г. 

5.Уилям Аткинсън – Психология на успеха, изд. „Хомо футурос”, София 

6. Уилям Аткинсън – Памет и суперпамет, изд. „Хомо футурос”, София 

7. Ханс Айзенк – Проверете своите способности, Фиском, София, 1992 г. 

8. Александър Ивин – Изкуството да мислим правилно, изд. НП, С. 1989 г. 

9. Румен Стаматов – Детската агресия, изд. къща „Хермес”, 2008 г. 
 

 

 

 


